Uchwala
Rady Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawia II
z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia
dr Elżbiecie Turskiej
(531/433/3)

/godnie z art. l S a ust. 11 Ustawy / dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U Nr 65. póz. 595. z późn. zm.) uchwala
się co następuje:
§1

Rada Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na
posiedzeniu w dniu 12 marca 2015 roku podjęła uchwałę o nadaniu pani doktor Elżbiecie Turskiej
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia.
Uchwałę przyjęto większością głosów, w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie
Rada Wydziału Nauk Społecznych KUL podjęła uchwałę po zapoznaniu się z dokumentacją
postępowania habilitacyjnego przedstawioną przez Kandydatkę do stopnia naukowego doktora
habilitowanego, recenzjami Jej osiągnięć oraz stanowiskiem Komisji habilitacyjnej powołanej przez
Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów Naukowych w celu przeprowadzenia postępowania
habilitacyjnego doktor Elżbiety Turskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie naukowej
psychologia.
Rada Wydziału Nauk Społecznych KUL podzieliła stanowisko Komisji habilitacyjnej, że
Habilitantka spełnia wymagania sformułowane w art. 16 ust. l Ustawy i że w aspekcie osiągnięcia
naukowego

można

uznać

przedstawioną

monografię

„Kapitał

kariery

ludzi młodych.

Uwarunkowania i konsekwencje" (2014, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss.
279) jako wystarczającą do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Choć jeden z członków
Komisji habilitacyjnej miał odmienne zdanie, to wszyscy pozostali jednomyślnie ocenili ją jako
minimalnie spełniającą wymogi.
W przypadku oceny dorobku, który składał się z 41 prac naukowych (l artykuł w
czasopiśmie znajdującej się aktualnie w bazie JCR lub ERIU, 5 artykułów w czasopismach
nieposiadających współczynnika IF, 2 monografie, w tym

l monografię współautorską, 28

rozdziałów w pracach zwartych oraz 5 w formie doniesienia z badań) dwie osoby uznały, że choć
jest on zadowalający ilościowo to nie jest wystarczający jakościowo. Większość Komisji, i w tym

przypadku stwierdziła, że opublikowane prace, choć w minimalnym stopniu, to jednak spełniają
wymogi stawiane przez Ustawę.
W aspekcie osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych Komisja jednogłośnie uznała, iż
i l a h i l i t a n t k a w stopniu znakomitym spełniła to kryterium.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
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